
Veículos elétricos, híbridos e plug-in:

Atualmente, as empresas com veículos elétricos e híbridos plug-in podem deduzir em sede de IRC a totalidade do 

IVA da eletricidade usada para carregar estes veículos. Mas os benefícios não ficam por aqui. Para além disso, 

existe a possibilidade de dedução do IVA nas despesas de aquisição, locação e transformação com veículos 

eléctricos ou híbridos plug-in. No entanto, para que possa beneficiar desta dedução, o custo de aquisição não pode 

exceder os seguintes valores:

• Veículos elétricos: 62 500 euros

• Veículos Híbridos plug-in: 50 000 euros

Nota: Este valor não inclui a taxa de IVA em vigor.

Veículos GNV

No caso dos veículos GNV também existem benefícios na hora de deduzir o IVA das despesas de aquisição, locação 

e transformação. No entanto, este benefício fica em apenas 50% e o custo de aquisição do veículo a GNV não pode 

ultrapassar os 37 500 euros.

ISV – Imposto sobre veículos

O ISV é o Imposto sobre Veículos, que em nada tem a ver com IUC, Imposto Único de Circulação. Este imposto é 

pago uma única vez, quando o carro recebe a matrícula portuguesa. Em termos práticos, o ISV é cobrado aos 

carros novos e usados, mas varia de acordo com as emissões de CO2 e a cilindrada do veículo. No entanto, existem 

algumas exceções que podem dar direito à isenção deste imposto.

No que diz respeito aos benefícios fiscais associados ao ISV, é importante que saiba que os carros exclusivamente 

elétricos não pagam ISV.

Já em relação aos descontos de ISV dos veículos híbridos e híbridos plug-in, aplicam-se as mesmas restrições 

definidas no Orçamento de Estado de 2021. Isto significa que apenas os veículos híbridos e híbridos plug-in com 

uma bateria que possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima, 

no modo elétrico, de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gCO2/Km é que beneficiam de descontos no 

ISV.

TA – TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA EM 2021

Veículos com custo de aquisição inferior a 27.500 euros

• Taxa de 10% – Veículos ligeiros de passageiros;

• Taxa de 7,5% – GNV;

• Taxa de 5% – Veículos Híbridos plug-in;

• Taxa de 0% – Para os veículos elétricos e ligeiros de mercadorias.

Veículos com custo de aquisição entre os 27.500 euros e inferiores a 35 mil euros

• Taxa de 27,5% – Veículos ligeiros de passageiros;

• Taxa de 15% – GNV;

• Taxa de 10% – Veículos Híbridos plug-in;

• Taxa de 0% – Para os veículos elétricos e ligeiros de mercadorias.

Veículos com custo de aquisição superior a 35 mil euros

• Taxa de 35% – Veículos ligeiros de passageiros;

• Taxa de 27,5% – GNV;

• Taxa de 17,5% – Veículos Híbridos plug-in;

• Taxa de 0% – Para os veículos elétricos e ligeiros de mercadorias.
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